REGULAMIN OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZJAZDU
Oddziału śeglarsko-Motorowodnego PTTK „MORKA” w Płocku
w dniu 11.10.2009r.
Celem regulaminu jest ustalenia czytelnych zasad postępowania w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
zwołanego przez Zarząd celem wyboru nowego Zarządu Oddziału.
1.
W Zjeździe mogą brać udział wszyscy członkowie Oddziału mający opłaconą składkę
członkowską za 2008 r. i/lub 2009 r.
2. Głos uprawniony kaŜdego członka Oddziału jest równowaŜny.
3. Głos doradczy przysługuje:
• członkom władz zwierzchnich
• osobom zaproszonym
4.
Prawomocność Zjazdu stwierdza p.o. Prezesa Oddziału rozpoczynając zebranie na podstawie
listy obecności. Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału jest prawomocny, jeŜeli bierze w nim udział co
najmniej połowa członków Oddziału uprawnionych do głosowania.
5.
Ustępujący p.o. Prezes Oddziału dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru Przewodniczącego
Zjazdu.
6.
Przewodniczący Zjazdu powołuje Sekretarza do protokołowania przebiegu Zjazdu, Protokółu
Uchwał i Wniosków oraz liczenia głosów w toku głosowań jawnych.
7.
Przewodniczący Zjazdu od tej pory kieruje przebiegiem Zjazdu, zapoznaje zebranych z
Regulaminem i Porządkiem Obrad, nadzoruje ich przebieg i czuwa nad realizacją wszystkich
zaplanowanych zadań.
8.
Przewodniczący Zjazdu dokonuje w głosowaniach jawnych zatwierdzenia Regulaminu Obrad i
Porządku Obrad.
9.
p.o. Prezesa i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiają informację o działalności
ustępującego Zarządu.
10.
Przewodniczący Zjazdu w głosowaniu jawnym powołuje Komisję Skrutacyjną. Udziela
głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.
11.
Komisja Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia ustne kandydatów do Zarządu Oddziału.
Zgłoszenie powinno uzasadniać kandydaturę, krótko charakteryzować kandydata i być przez niego
zaakceptowane.
12.
Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu Oddziału posiadają wszyscy uprawnieni.
13.
Prawo kandydowania do Zarządu Oddziału przysługuje wszystkim członkom PTTK, na
których nie ciąŜy kara zawieszenia praw członkowskich nałoŜona prawomocnym wyrokiem Sadu
KoleŜeńskiego.
14.
Wybory odbywają się za pomocą Kart Wyborczych, przygotowanych przez Komisję
Skrutacyjną. Na karcie wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska kandydatów oraz podaje
liczbę wybieranych członków, która winna być zgodna ze Statutem Oddziału - 5 osób
15.
Komisja Skrutacyjna przedstawia listę kandydatów do Zarządu Oddziału w porządku
alfabetycznym, przypomina zasady głosowania, rozdaje Karty Wyborcze a następnie zbiera je po akcie
głosowania, oblicza i wynik wpisuje do protokołu.
16.
Głos jest waŜny, jeŜeli został oddany za pomocą Karty Wyborczej, a liczba nieskreślonych
kandydatów jest równa lub mniejsza od wybieranych członków Zarządu Oddziału.
17.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje wynik wyborów.
18.
O wybraniu do Zarządu Oddziału decyduje uzyskanie nie mniej niŜ połowy głosów obecnych na
Zjeździe osób uprawnionych oraz zajęcie miejsca od 1-go do 5-go w zatwierdzonej liczbie
kandydatów.
19.
W wypadku nie uzyskania przez kandydata co najmniej połowy głosów obecnych na Zjeździe
osób uprawnionych, zarządza się ponowne wybory.
20.
Przy ponownych wyborach obowiązują te same zasady.
21.
Ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału następuje w toku trwania tego Nadzwyczajnego
Walnego Zjazdu. Podział funkcji wśród wybranych członków następuje na wniosek wybranego z
pośród nowych członków Zarządu Oddziału Prezesa.
22.
Po przedstawieniu przez wybranego Prezesa struktury nowego Zarządu Przewodniczący
Zjazdu zamyka Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału.
WAśNE ! ! !
Uwagi do niniejszego Regulaminu proszę zgłaszać do dnia 15 września br. do Zarządu Oddziału

